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Obszar badań, problem badawczy i jego znaczenie 

W sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) przedsiębiorczość odgrywa istotny 

wpływ na zakładanie oraz  zarządzanie przedsiębiorstwem. MSP stanowią istotną podstawę 

działania gospodarki, wspierając system biznesowy i ekonomiczny. Choć przedsiębiorczość 

głównie przypisywana była mężczyznom, w ciągu ostatnich lat odnotowano ciągły wzrost 

przedsiębiorczości kobiet, czemu towarzyszył wzrost udziału kobiet w tworzeniu gospodarki 

narodowej [Hassan, Ramli, & Desa, 2014]. Aktualnie w wielu krajach w rękach kobiet 

znajduje się około 30% MSP, co przekłada się na znaczący wkład w rozwój gospodarek 

[Hodges et al., 2015]. 

Jak zostało pokazane, na ocenę wyników kobiet-przedsiębiorców wpływa cała gama 

czynników, które mogą być amplifikowane przez normy i wartości kulturowe. Z tego też 

względu w prezentowanej pracy skupino się wyłącznie na badaniach przedsiębiorczości 

kobiet w sektorze MSP w Izraelu.  

Ponieważ kobieca przedsiębiorczość jest rosnącym i wiodącym czynnikiem wzrostu 

gospodarczego, głębsze zrozumienie czynników wpływających na ocenę sukcesu kobiet-

przedsiębiorców jest istotne zarówno gospodarczo jak i społecznie. Płeć oddziałuje na 

wszystkie aspekty przedsiębiorczości, a jak wskazują wcześniejsze studia główne czynniki 

wpływające na przedsiębiorczość w różny sposób działają na mężczyzn niż na kobiety. Z tego 

też względu w prezentowanych badaniach skupiono się na kobietach-przedsiębiorcach. Jak 

wskazano w literaturze przedmiotu, niektóre spośród różnic między kobietami a 

mężczyznami wynikają z kobiecych oczekiwań i motywacji. Kobiety decydujące się na 

założenie MSP formują bardziej konserwatywne oczekiwania dotyczące ich wzrostu. Co 

więcej, inne czynniki oddziałują na decyzje o zakładaniu MSP na mężczyzn niż na kobiety. Te 

ostatnie często motywowane są chęcią osiągnięcia osobistej wolności, bezpieczeństwa oraz 

satysfakcji [Shabbir & Di Gregorio, 1996]. Różnice dotyczą też chęci bogacenia się, która w 

znacznie mniejszy sposób wpływa na kobiety. Inne różnice wynikają z kapitału ludzkiego, 

który mężczyźni i kobiety akumulują w procesie edukacji i późniejszych doświadczeń w 

zarządzaniu [Fairlie & Robb, 2009]. Z tego właśnie bierze się zgłaszana przez kobiety większa 

potrzeba wsparcia w finansowaniu i księgowości. Różnice dotyczą także posiadanego przez 

kobiety i mężczyzn kapitału społecznego [Efroni, 2017a]. Mężczyźni w większym stopniu 

związani są ze współpracownikami, kobiety zaś polegają bardziej na więzach rodzinnych. 



 

3 
 

Różnice dotyczą także wykorzystania kapitału społecznego na rzecz rozwoju 

przedsiębiorstwa, gdyż sieć powiązań biznesowych jest tradycyjnie zdominowana przez 

mężczyzn, a kobiety są w nich znacznie słabiej reprezentowane. Kobiety rzadziej poszukują 

zewnętrznych źródeł finansowania, gdy jednak decydują się na zaciąganie kredytu borykają 

się z poważnymi ograniczeniami dostępu do niego [Shabbir & Di Gregorio, 1996]. 

 

Cele badawcze 

Pomimo wyżej wymienionych różnic bieżące badania nad przedsiębiorczością w wielkim 

stopniu koncentrowały się na mężczyznach, pomijając holistyczne ujęcie kobiecej 

przedsiębiorczości [Hughes, Jennings, Brush, Carter, & Welter, 2012]. Z tego powodu w 

prezentowanej pracy podjęto się ujęcia w holistyczny sposób właśnie tego problemu. Co 

więcej, wcześniejsze prace nie badały wpływu unikalnej kultury i otoczenia biznesowego w 

Izraelu, przez co w dysertacji skoncentrowano się na wynikach działalności MSP 

prowadzonych przez Izraelki. Celem pracy jest zbadanie oddziaływania czynników najsilniej 

wpływających na wyniki działalności kobiet zaangażowanych w MSP w Izraelu. Badania 

podporządkowano próbie odpowiedzi na pytanie: jaki jest wpływ czynników zewnętrznych i 

wewnętrznych na wyniki działalności MSP prowadzonych przez kobiety w Izraelu? 

Dla przetestowania wpływu czynników wewnętrznych i zewnętrznych na wyniki działalności 

kobiet-przedsiębiorców w sektorze MSP w Izraelu przeprowadzono ankietę internetową. 

Dzięki ankiecie  pozyskano informacje o reprezentatywnej grupie kobiet-przedsiębiorców. Co 

ważne, analiza przeprowadzona została na poziomie indywidualnej odpowiedzi niezwiązanej 

z wielkością osiąganych przez przedsiębiorstwo wyników finansowych. 

Choć wykazano różnice w sile i rodzaju czynników oddziałujących na kobiety i mężczyzn, 

liczba badań poświęcona wyłącznie wynikom kobiet-przedsiębiorców jest ograniczona. Z 

tego też względu celem przedstawianej pracy jest rozszerzenie wiedzy o czynnikach 

oddziałujących na kobiety prowadzące MSP. Za badaniami przemawia rosnący udział kobiet 

w życiu gospodarczym. W dysertacji badana jest przedsiębiorczość kobiet oraz czynniki 

wpływające na wyniki działalności biznesowej, aby w większym stopniu zrozumieć skutki, 

jakie owe czynniki mogą mieć na przedsiębiorczość. 
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Dokładniej rzecz ujmując, przedstawiana praca ma za zadanie wypełnić luki w istniejącej 

literaturze dotyczącej wyników kobiet-przedsiębiorców w sektorze MSP w Izraelu. Główne 

czynniki oddziałujące na kobiety-przedsiębiorców zostały zidentyfikowane na podstawie 

badań Hasana i Almubaraka [2016]. Autorzy ci włączyli do analizy zarówno czynniki 

wewnętrzne (personalne) jak i zewnętrzne (środowiskowe). Również w prezentowanej 

dysertacji badano obie grupy czynników uwzględniając perspektywę płci, która decyduje o 

odmiennym wpływie czynników podstawowych na przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn.  

W dysertacji podjęto się także przetestowania wpływu czynnika mediującego – rozpoznania 

okazji – między czynnikami wewnętrznymi (personalnymi) i zewnętrznymi (środowiskowymi) 

a wynikami przedsiębiorców. Identyfikacja okazji i jej wykorzystanie były analizowane we 

wcześniejszych pracach, jednak zjawisko rozpoznania okazji biznesowej nie było 

eksplorowane. Jedynie nieliczne badania określały czynniki zewnętrzne i wewnętrzne jako 

elementy poprzedzające rozpoznanie okazji biznesowych [Wang, Ellinger, & Wu, 2013]. 

Model konceptualny Hasana i Almubaraka [2016] został zaadaptowany w dysertacji do 

określenia kluczowych czynników wpływających na wyniki przedsiębiorców. Zmodyfikowany 

model konceptualny nadal bazuje na konstrukcji Hasana i Almubaraka, ilustrując zależności 

między czynnikami eksplorowanymi w przedstawianej pracy. 

Intencją podjętych badań było uzyskanie wyników ilościowych na podstawie zebranych 

odpowiedzi udzielonych przez Izraelki i przetestowanie wpływu czynników wewnętrznych 

oraz zewnętrznych na wyniki kobiet-przedsiębiorców. Ponadto w prezentowanej pracy 

zmodyfikowany model konceptualny obejmuje wpływ czynnika mediującego – rozpoznania 

okazji – na zależności między czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi a wynikami kobiet-

przedsiębiorców.  

 

Hipotezy badawcze 

Wykorzystując zmodyfikowany model konceptualny przedstawiono następujące hipotezy: 

H1: Rozpoznanie okazji mediuje zależność między czynnikami wewnętrznymi a wynikami 

kobiet-przedsiębiorców 
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H2: Rozpoznanie okazji mediuje zależność między czynnikami zewnętrznymi a wynikami 

kobiet-przedsiębiorców 

H3: Czynniki wewnętrzne wpływają na wyniki kobiet-przedsiębiorców.  

• H3a: Orientacja na przedsiębiorczość wpływa na wyniki kobiet-przedsiębiorców. 

• H3b: Kapitał ludzki wpływa na wyniki kobiet-przedsiębiorców. 

• H3c: Przedsiębiorcze cele i motywacja wpływają na wyniki kobiet-przedsiębiorców. 

H4: Czynniki zewnętrzne wpływają na wyniki kobiet-przedsiębiorców 

• H4a: Charakterystyka biznesowa wpływa na wyniki kobiet-przedsiębiorców.  

• H4b: Czynniki ekonomiczne wpływają na wyniki kobiet-przedsiębiorców. 

• H4c: Czynniki socjo-kulturowe wpływają na wyniki kobiet-przedsiębiorców. 

• H4d: Czynniki prawne i administracyjne wpływają na wyniki kobiet-przedsiębiorców. 

 

Metody badawcze i wyniki 

Aby przetestować zmodyfikowany model konceptualny wraz z postawionymi hipotezami 

badawczymi posłużono się dwoma modelami. Pierwszy model badał wpływ wyżej 

wymienionych czynników, t.j. zorientowania na przedsiębiorczość, kapitału ludzkiego, 

przedsiębiorczych celów i motywacji, charakterystyki biznesowej, czynników ekonomicznych, 

socjo-kulturowych oraz czynników prawnych i administracyjnych, na wyniki kobiet 

przedsiębiorców przy zachowaniu rozróżnienia na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Drugi 

model wykorzystał efekt mediacji modelując wpływ powyższych zmiennych na wyniki kobiet-

przedsiębiorców przy założeniu, że rolę mediacyjną pełniło rozpoznanie okazji. 

Modele wybrano opierając się na wielu przesłankach. Pierwszą z nich była chęć 

przetestowania indywidualnego wpływu każdej spośród zmiennych niezależnych na wyniki 

kobiet-przedsiębiorców. Wprowadzono także rozróżnienie na czynniki zewnętrzne i 

wewnętrzne. Drugą przyczyną była chęć sprawdzenia czy rozpoznanie okazji pełniło rolę 

mediacyjną pomiędzy zmiennymi objaśniającymi a zmienną objaśnianą. 
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Początkowo wykorzystywany model mediacyjny okazał się dla danych przypadku kobiet-

przedsiębiorców w Izraelu niewydolny eksplanacyjnie, a zmienna mediująca nie spełniała 

swej roli. Wynik ten różni się od rezultatów uzyskanych przez Hasana i Almubaraka [2016] 

dla przypadku Bahrajnu, dla którego rozpoznanie okazji pełniło rolę mediacyjną dla dwóch 

zmiennych niezależnych (przedsiębiorczych celów i motywacji oraz charakterystyki 

biznesowej). Model bez mediacji zidentyfikował czynniki wpływające na zmienną zależną. 

Istotna statystycznie korelacja została potwierdzona dla relacji pomiędzy czynnikami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi a zmienną zależną. Dodatkowo okazało się, że jeden spośród 

czynników wewnętrznych, a mianowicie orientacja na przedsiębiorczość, oraz dwa czynniki 

zewnętrzne (czynniki ekonomiczne oraz czynniki socjo-kulturowe) były istotnie skorelowane 

z wynikami kobiet-przedsiębiorców. Estymacje modelu bez mediacji wykazały statystyczną 

istotność jedynie orientacji na przedsiębiorczość i czynników ekonomicznych. Obie zmienne 

niezależne stanowić mogły odbicie zarówno niechęci do ryzyka, jak i niechęci do 

poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W końcowej fazie badań wykorzystano model logitowy dla zmiennej uporządkowanej. Do 

zbioru zmiennych objaśniających wprowadzono kapitał ludzki, przedsiębiorcze cele i 

motywację, czynniki ekonomiczne oraz socjo-kulturowe, wyeliminowano zaś statycznie 

nieistotne charakterystykę biznesową oraz czynniki prawne i administracyjne. W kolejnym 

etapie badań wykazano, że kapitał ludzki oraz przedsiębiorcze cele i motywacja miały 

statystycznie nieistotny wpływ na wyniki kobiet-przedsiębiorców, przez co również zostały 

wyeliminowane z analizy, sam zaś model został re-estymowany.  

Uzyskane wyniki potwierdzały rezultaty innych badań które zostały opisane w przeglądzie 

literatury. Wyniki wcześniejszych badań wskazywały na istotny wpływ orientacji na 

przedsiębiorczość na wyniki kobiet-przedsiębiorców. Zgodnie z sugestiami Wiklunda i 

Shepherda [2005] orientacja na przedsiębiorczość skutkuje wysokim poziomem wyników, a 

w wielu pracach określono aktywność przedsiębiorczą jako istotny czynniki wpływający na 

wyniki organizacji. Czynniki ekonomiczne również zidentyfikowano jako istotnie oddziałujące 

na skłonność przedsiębiorców do budowy i powiększania swoich biznesów [Rosa et al., 

1996]. Javadian i Singh [2012] wskazali na dodatnie efekty czynników społecznych na wyniki 

przedsiębiorców. Stąd też, uwzględniając wyniki poprzednich badań jak też rezultaty 

uzyskane przez Autorkę, kobietom-przedsiębiorcom w Izraelu doradzić można 
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skoncentrowanie się na trzech faktorach: orientacji na przedsiębiorczość, czynnikach 

ekonomicznych oraz czynnikach socjo-kulturowych. 

Hipotezy badawcze H1: Rozpoznanie okazji mediuje zależność między czynnikami 

wewnętrznymi a wynikami kobiet-przedsiębiorców oraz H2: Rozpoznanie okazji mediuje 

zależność między czynnikami zewnętrznymi a wynikami kobiet-przedsiębiorców, konstatują 

mediującą rolę rozpoznania okazji między czynnikami wewnętrznymi (personalnymi) a 

wynikami kobiet-przedsiębiorców oraz między czynnikami zewnętrznymi (środowiskowymi) 

a wynikami kobiet-przedsiębiorców. Model mediacyjny został estymowany, jednak nie 

znaleziono dowodów na mediującą rolę rozpoznania okazji, zaś hipotezy H1 oraz H2 

odrzucono. Hipotezy H3 oraz H4 przewidywały istotny wpływ czynników wewnętrznych i 

zewnętrznych na wyniki kobiet-przedsiębiorców. Jak się okazało jedynie hipotezy H3a 

(orientacja na przedsiębiorczość wpływa na wyniki kobiet-przedsiębiorców), H4b (czynniki 

ekonomiczne wpływają na wyniki kobiet-przedsiębiorców) i H4c (czynniki socjo-kulturowe 

wpływają na wyniki kobiet-przedsiębiorców) zostały potwierdzone przez wyniki badań. 

 

Wkład badań w rozwój wiedzy na temat kobiet-przedsiębiorców  

Prezentowana praca rozszerza stan wiedzy poprzez kompleksowo przeprowadzone badania 

nad czynnikami wpływającymi na sukces kobiet-przedsiębiorców w Izraelu, włączając 

zarówno czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne oraz testując mediującą rolę rozpoznania 

okazji. Przeprowadzenie badań w Izraelu powiększyło zakres geograficzny prowadzonych 

analiz w krajach Bliskiego Wschodu; w regionie tym podobne badania dla Bahrajnu 

przeprowadzili Hasan i Almubarak [2016]. Zaproponowany w prezentowanej pracy 

zmodyfikowany model konceptualny nie tylko skupiał się na mediującej roli rozpoznania 

okazji, lecz także przeanalizował wpływ całego zbioru zmiennych wpływających na wyniki 

przedsiębiorców. Zastosowanie uporządkowanego modelu logitowego pozwoliło 

wyestymować prawdopodobieństwo udzielenia danej odpowiedzi (w skali Likerta) odnośnie 

wyników przedsiębiorców w zależności od określenia przez respondentki (również w skali 

Likerta) siły zmiennych niezależnych. 

Wyniki estymacji wskazują na istotną relację między wynikami kobiet-przedsiębiorców a 

trzema zmiennymi: orientacji na przedsiębiorczość, czynników ekonomicznych oraz 
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czynników socjo-kulturowych. Dalsze prace mogą skupić się na wyjaśnieniu przyczyn, dla 

których pozostałe zmienne okazały się mieć statystycznie nieistotny wpływ na wyniki kobiet-

przedsiębiorców. Co ważne, w badaniach tych posłużyć będzie można się zbudowaną na 

potrzeby dysertacji bazą zbierającą unikatowe dane o kobietach-przedsiębiorcach w Izraelu. 

  

Ograniczenia oraz sugestie odnośnie dalszych badań 

W celu zebrania danych kontaktowano się z odpowiednią grupą respondentek za pomocą 

wielu kanałów komunikacji, wliczając w to WhatsApp, pocztę elektroniczną, strony 

internetowe oraz opłaconą kampanię na facebookowych profilach Agencji Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw Ministerstwa Gospodarki i Przemysłu Izraela oraz organizacji non-profit 

promujących kobiety w gospodarce. Grupa 159 respondentek reprezentuje jedynie 

ograniczoną próbę populacji izraelskich kobiet-przedsiębiorców. Dodatkowym obciążeniem 

wyników ankiet prowadzonych metodą Snowball Sampling jest selekcja respondentek 

spośród osób używających Internetu, co wpłynęło na wiek, poziom wykształcenia i poziom 

społeczno-ekonomiczny. 

Odpowiedzi udzielano anonimowo, stąd też nieznany jest rzeczywisty odsetek osób 

udzielających odpowiedzi w stosunku do osób, które zapoznały się (nawet pobieżnie) z 

ankietą. W dalszych badaniach warto będzie posłużyć się również wywiadami z 

respondentkami, co pozwoli nie tylko dotrzeć do szerszej grupy kobiet, ale też pogłębi 

zrozumienie udzielanych odpowiedzi. 

Rozpoznanie okazji okazało się nie spełniać roli mediującej, wobec czego wyeliminowano je z 

modelu ze względu na możliwość wystąpienia współliniowości. Jest wysoce prawdopodobne, 

że wysoka współzależność rozpoznania okazji z innymi zmiennymi niezależnymi wpłynęła na 

wyniki estymacji po wprowadzeniu rozpoznania okazji do zbioru zmiennych objaśniających. 

Współliniowość jest zjawiskiem wysokiej korelacji zmiennych objaśniających, a prowadzi do 

niewiarygodnych i niestabilnych wyników estymacji parametrów modelu. W omawianym 

przypadku wpółliniowość wywołała korelacja między rozpoznaniem okazji a orientacją na 

przedsiębiorczość. Rozpoznanie okazji odnosi się do wrażliwości na okazje – umiejętności 

zauważania okazji bez ich poszukiwania. Zakładając taki sam dostęp do informacji dwa 

czynniki wpływają na tę umiejętność: umiejętność absorpcji oraz proces kognitywny 
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związany z wrażliwością na okazję. Badania wskazują, że najważniejszymi procesami 

kognitywnymi w tym przypadku są inteligencja, umiejętność percepcji oraz dostrzeganie 

okazji tam, gdzie inni dostrzegają ryzyko [Shane, 2003]. W przedstawianej pracy orientacja 

na przedsiębiorczość mierzona jest w kategoriach skłonności do podejmowania ryzyka, 

postawy proaktywnej jak też innowacyjności. Jest wysoce prawdopodobne, że wyżej 

wymienione kategorie stanowią części tego samego procesu kognitywnego, a przez to 

wywoływać mogą współliniowość pomiędzy rozpoznaniem okazji a orientacją na 

przedsiębiorczość.  

Dysertacja skupiała się na grupie czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na 

wyniki kobiet-przedsiębiorców działających w sektorze MSP w Izraelu. Dalsze badania 

powinny koncentrować się nie tylko na uchwyceniu zmiennych o statystycznie istotnym 

wpływie na wyniki kobiet-przedsiębiorców, szczególne jednak wysiłki powinno się poświęcić 

orientacji na przedsiębiorczość. Zmienna ta pomoże dogłębnie zrozumieć wyzwania, z jakimi 

borykają się kobiety w sektorze MSP. W pracy przyjęto trzy wymiary orientacji na 

przedsiębiorczość: innowacyjność, postawa proaktywna oraz podejmowanie ryzyka. Ostatni 

z tych wymiarów podczas estymacji drugiego modelu okazał się zmienną statystycznie 

nieistotną. Pokazuje to jak ważne jest oddzielne ujmowanie poszczególnych czynników 

objaśniających wyniki przedsiębiorców. 

Społeczeństwo i koła gospodarcze pełnią olbrzymią rolę we wzmacnianiu przedsiębiorczości 

wśród kobiet. Wydaje się całkowicie uzasadnione, by kontynuować badania nad wpływem 

polityki gospodarczej na rozwój orientacji na przedsiębiorczość wśród kobiet w Izraelu. 

Różne wymiary orientacji na przedsiębiorczość w różny sposób oddziałują na 

przedsiębiorców. Lim i Envick [2013] badając te różnice zauważyli, że odnoszą się one nie 

tylko do narodowości, lecz też do płci. Wzmacnianie orientacji na przedsiębiorczość musi 

więc uwzględniać czynniki kulturowe oraz płeć. 

  

Implikacje dla praktyki gospodarczej 

Zrozumienie kluczowych czynników wpływających na kobiety-przedsiębiorców może 

wspomóc same kobiety, jak też agendy odpowiedzialne za planowanie czy też praktyków 

życia gospodarczego promujących przedsiębiorczość wśród kobiet. Także programy 
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dedykowane przedsiębiorczości kobiet w sektorze MSP będą mogły pełną garścią czerpać z 

doświadczeń wynikających z badań tychże czynników. Innymi słowy, programy czy to 

rządowe, czy to pozarządowe, powinny uwzględniać różnice pomiędzy płciami. 

Uzyskane rezultaty sugerują, że satysfakcja z prowadzenia przedsiębiorstw wzrośnie wraz ze 

wzrostem orientacji na przedsiębiorczość, czynników ekonomicznych oraz socjo-

kulturowych. Reakcja na zmiany w orientacji na przedsiębiorczość oszacowana na podstawie 

uporządkowanego modelu logitowego jest największa i przekracza niemalże dwukrotnie 

reakcję na czynniki ekonomiczne. Największe różnice uwidoczniły się gdy respondentki 

wybierały wartość zmiennych objaśniających równą 1. Prawdopodobieństwo określenia 

wyników przez kobiety-przedsiębiorców na poziomie 1 równe było w takich przypadkach 

0.384 dla orientacji na przedsiębiorczość, 0.280 dla czynników socjo-kulturowych oraz 0.144 

dla czynników ekonomicznych. Na duże znaczenie orientacji na przedsiębiorczość wskazuje 

też rosnące prawdopodobieństwo określenia wyników na poziomie 4; rośnie ono prawie 

sześciokrotnie gdy orientacja na przedsiębiorczość zmienia się z 1 na 5.  

Wyniki kobiet-przedsiębiorców w większym stopniu zależne były od czynników bezpośrednio 

zależnych respondentek niż od dostępnego kapitału czy infrastruktury finansowej. Rezultat 

ten również powinien zostać uwzględniony przez politykę gospodarczą. Finansowa strona 

prowadzenia przedsiębiorcza wpływa co prawda istotnie na wyniki, jednak jej znaczenie jest 

drugorzędne. Znacznie większe efekty uzyskać można przez promowanie zachowań 

proaktywnych względem planowania, rozwijania specyficznych sposobów prowadzenia 

biznesu lub względem podejmowania ryzyka i eksplorowania nieznanych jeszcze aspektów 

życia gospodarczego.  

Koncept orientacji na przedsiębiorczość został po raz pierwszy zdefiniowany przez Millera 

[1983], który wskazał jej 3 wymiary: innowacyjność, proaktywność oraz skłonność do 

podejmowania ryzyka. W ten sam sposób mierzona jest orientacja na przedsiębiorczość w 

prezentowanej dysertacji. Covin i Slevin [1989] a wraz z nimi wielu innych badaczy podkreśla 

wysoki stopień zaufania, jakim darzona jest ta miara i uznaje orientację na przedsiębiorczość 

za podstawowy atrybut przedsiębiorstwa osiągającego wysokie rezultaty. Skłonność do 

podejmowania ryzyka może opisywać działania zmierzające do prowadzenia biznesu w 

warunkach ryzykowanego otoczenia. Przedstawiane w tej pracy wyniki wskazują jednak na 

statystycznie nieistotne znaczenie podejmowania ryzyka.  
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Autorka rozprawy, będąc konsultantem współpracującym z Agencją Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw Ministerstwa Gospodarki i Przemysłu Izraela, na co dzień dostrzega jak rząd 

inwestuje wiele środków w dostępność szkoleń i kursów dla właścicieli przedsiębiorstw. Na 

podstawie uzyskanych przez nią wyników zarekomendować można położenie większego 

nacisku na edukację i szkolenia związane z przedsiębiorczością oraz skupienie się na 

tematach skupionych wokół orientacji na przedsiębiorczość, czynników ekonomicznych oraz 

socjo-kulturowych. Kursy i szkolenia powinny uwzględniać płeć, ponieważ mężczyźni są w 

większym stopniu zorientowani na przedsiębiorczość niż kobiety [Quaye i inni, 2015]. 

Zarekomendować należy też prowadzenie kursów nie tylko dla kobiet-przedsiębiorców, ale 

też studentek i uczennic. Przedsiębiorczość powinna znaleźć się w programie nauczania szkół 

podstawowych, aby od najmłodszych lat rozwijać umiejętności biznesowe, a programy 

nauczania powinny być skonstruowane w sposób zachęcający dziewczęta do innowacyjności 

i przejawiania postaw proaktywnych. Na orientację na przedsiębiorczość pozytywnie wpływa 

też zdobyte wcześniej doświadczenie biznesowe, wobec czego rekomendować należy także 

spotkania z doświadczonymi właścicielami przedsiębiorstw, rozwijanie sieci kontaktów 

biznesowych, a także promowanie współpracy i partnerstwa.  

 

Struktura pracy 

Praca składa się z pięciu rozdziałów. Wprowadzenie przedstawia kontekst badań, znaczenie 

pracy oraz jej cel. Omówienie literatury znajduje się w rozdziale pierwszym. W części tej 

skupiono się na zaprezentowaniu najważniejszych dokonań teoretycznych i 

metodologicznych oraz określeniu oczekiwanego wkładu dysertacji do stanu wiedzy. 

Przegląd literatury omawia początkowo ogólne aspekty przedsiębiorczości, by następnie 

skupić się na elementach związanych z przedsiębiorczością kobiet. 

Rozdział drugi poświęcony jest zidentyfikowaniu kluczowych problemów przedsiębiorczości 

w Izraelu. Omówiona jest w nim także rola kobiet dla izraelskiego sektora MSP. Rozdział 

trzeci omawia model konceptualny wraz z hipotezami badawczymi testowanymi w 

empirycznej części pracy. Zaprezentowane zostały metody badawcze wraz z uzasadnieniem 

ich wyboru. Opisano także charakterystyki respondentek wraz z wykorzystanymi miarami i 

zmiennymi oraz sposób, w jaki przeprowadzono ankiety. 
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Czwarty rozdział rozpoczyna omówienie statystyk opisowych oraz wyników analizy korelacji. 

Następnie zaprezentowane są wyniki estymacji modelu ze zmienną mediującą oraz testu 

Sobela. Rozdział kończy analiza wyników estymacji uporządkowanego modelu logitowego.  

Rozdział piąty przedstawia wkład rozprawy w rozszerzenie stanu wiedzy na temat kobiet-

przedsiębiorców w sektorze MSP w Izraelu. Wskazano problemy i ograniczenia, na które 

natknięto się w trakcie prowadzenia badań. Przedstawiono także rekomendacje dla 

przyszłych badań. 
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